
 

 

 

 

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ (KF-GTECH)  

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ  

T. Rowe Price Funds SICAV – Global Technology Equity Fund 

เทคโนโลยี...โอกาสเติบโตสูงในยุคเศรษฐกิจเติบโตต ่า 
 

 
 

โปรโมชัน่พิเศษ 

เมื่อมียอดเงินลงทุนสุทธิทุกๆ 100,000 บาทในกองทุนเปิด 

กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยอีิควิต้ี (KF-GTECH)  

ระหวา่งวนัท่ี 1 – 31 สิงหาคม 2560 

รับ หนว่ยลงทุนกองทุน KF-GTECH มูลค่า 100 บาท 
 

 

 

หมายเหต:ุ โปรดศึกษารายละเอียดรายการส่งเสริมการขายเพิ่มเติมด้านท้ายเอกสาร 

 ในยุคที่เศรษฐกิจโลกเติบโตในระดับต ่า หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีคือ 

หนึ่งในโอกาสการลงทุนที่มีศักยภาพเติบโตสูงสุด : การใช้

เทคโนโลยีที ่เพิ ่มขึ ้นในหลากหลายรูปแบบทั ่วโลก ท าให้ 

“เทคโนโลยี” คือหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก 

และขาดไม่ได้ทั้งในชีวิตจริงและในพอร์ตการลงทุน 

 ปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง  

บนระดับราคาที่สมเหตุสมผล: เทคโนโลยีสามารถสร้าง

ผลตอบแทนแหนือกว่าตลาดโดยรวมในระยะยาว โดย

ปัจจุบันระดับราคาซื้อขายเฉลี่ยอยู่ต ่ากว่าในยุคฟองสบู่ 

Dot com ในขณะที่ปัจจัยพื้นฐาน ทั้งด้านการเติบโตและ

ความสามารถในการท าก าไรไดป้รับตัวดีขึ้นมาก  

 

 ลงทุนในกองทุนต่างประเทศ T. Rowe Price Funds 

SICAV – Global Technology Equity Fund  
 

√   โดดเด่นด้วยทีมผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญและ

ประวัติที่สั่งสมมายาวนาน 

√   แนวทางการลงทุนที่แตกต่าง โดยไม่ยึดติดกับดัชนีชี้วัด 

และเน้นลงทุนในหุ้นที่เชื่อมั่นอย่างเต็มที่ 

 
 

KF-GTECH 



 

 เติบโตไปพร้อมกับ “เทคโนโลยี” … หนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใหญ่และเติบโตเร็วที่สุดในโลก 
 

 

เทคโนโลยีมีความส าคัญมากข้ึนกับทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงในภาคธุรกิจ ซึ่งการใช้เทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นนี้เองท าให้อัตรา

การเติบโตของก าไรสุทธิส าหรับบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีมีการเติบโตสูงที่สุด  เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ 

 

 

 

  
แหล่งขอ้มูล: T. Rowe Price ณ 31 ธ.ค. 59 

 
 

 ข้อมูลกองทุนหลัก : T. Rowe Price Funds SICAV – Global Technology Equity Fund 
 

 

 

                                   
 

หมายเหตุ: *Morningstar rating และ Silver rating award ให้กับกองทุน T. Rowe Price Global Technology fund ซึ่งเป็นกองทุน

หุ้นเทคโนโลยีที่เก่าที่สุดที่บริหารโดยทีมผู้จัดการกองทุนนี้ โดยกองทุนดังกล่าวจดทะเบียนในสหรัฐและเสนอขายให้กันนักลงทุนสหรัฐ

เท่านั้น ในขณะที่กองทุน KF-GTECH จะลงทุนในกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Technology Equity Fund, 

Class Q ซึ่งจัดตั้งในปี 2558 และจดทะเบียนในลักเซมเบิร์ก. โดยทั้งสองกองทุนมีทีมผู้จัดการกองทุนและกลยุทธ์การลงทุนเดียวกัน 

อย่างไรก็ตาม ผลการด าเนินงานของทั้งสองกองทุนอาจแตกต่างกันในบางช่วงเวลา เนื่องจากค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ และกฎเกณฑ์

การลงทุนที่แตกต่างกันระหว่างกองทุนที่จดทะเบียนในสหรัฐและลักเซมเบิร์ก . ข้อมูล Morningstar จาก Morningstar ณ               

30 มิ.ย. 60. Citywire rating จาก Citywire ณ 20 ก.ค. 60. โดยการจัดอันดับและรางวัลในข้างต้น ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัด

อันดับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนแต่อย่างใด.  



พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก 
 

ตัวอย่างการจัดสรรน ้าหนักการลงทุนรายอุตสาหกรรมในอดีต-ปัจจุบัน 

 
 

1 
 

การกระจายการลงทุนรายอุตสาหกรรม เทียบกับดัชนี การกระจายการลงทุนรายภูมิภาค เทียบกับดัชนี 

 

 
 

 

 
 

 

หลักทรัพย์ 10 อันดับแรกของกองทุน 
 

Stock  Country  Sector  Weight  

Salesforce.com  United States  Application Software  9.6%  

Alphabet United States Internet Media/ Advertising 8.9% 

Intuit United States Consumer Software 5.1% 

Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan Digital Semiconductors 4.9% 

Alibaba  China  Internet Retail  4.8%  

Liberty Global United Kingdom Cable/Satellite 4.8% 

Electronic Arts United States Consumer Software 4.8% 

Workday United States Applications Software 4.6% 

Ultimate Software Group United States Application Software 3.9% 

Microsoft United States Infrastructure Software 3.6% 

 

แหล่งขอ้มูล: T. Rowe Price ณ 30 มิ.ย. 60 

 

 



ผลการด าเนินงานกองทุนหลัก                                                                                  แหลง่ข้อมูล : T. Rowe Price 30 มิ.ย. 2560 
 

 1 เดือน 3 เดือน YTD 1 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี) 

กองทุนหลัก -0.73% 9.33% 28.21% 40.71% 21.98% 

ดัชนี -1.01% 6.71% 20.69% 36.06% 16.14% 
 

, วันจัดตั้งกองทุน: 15 มิ.ย.2558, Fund benchmark: MSCI AC World Information Technology Index ค าเตือน ผู้ลงทุนควร

ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานในอดีตของ

กองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการด าเนินงานในอนาคต ๏  ผลการด าเนินงานนี้เป็นผลการด าเนินงานของกองทุนหลัก ไม่ได้

เป็นไปตามมาตราฐานการวัดผลการด าเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
 

 
 

 

ยอดเงินลงทนุสทุธิทุกๆ 100,000 บาทในกองทุนเปิด 

กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี ้(KF-GTECH)  

ระหว่างวันที ่1 – 31 สงิหาคม 2560 

รับ หน่วยลงทนุกองทนุ KF-GTECH มูลค่า 100 บาท 
 

 

รายละเอียดและเงื่อนไข  

1. รายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะยอดเงินลงทุนสุทธิในกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ (KF-GTECH) ในช่วง      

วันที่ 1 – 31 สิงหาคมโดยยอดเงินลงทุนสุทธิหมายถึงยอดซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนเข้า หักออกด้วย ยอดขายคืนและ/หรือ

สับเปลี่ยนออก 

2. ผู้ลงทุนจะต้องถือหน่วยลงทุนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 โดยพิจารณาจากจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือของกองทุน ณ วันที่                         

31 สิงหาคม 2560 เป็นฐานในการค านวณเงินลงทุนตั้งต้น ทั้งนี้ หากมีรายการขายคืน และ/หรือ สับเปลี่ยนออกหน่วยลงทุนที่

ร่วมรายการในระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2560 ในจ านวนเงินหรือหน่วยเท่าใดก็ตาม จะถือว่าไม่มีสิทธิ์ใน

รายการส่งเสริมการขายนี้ 

ตัวอย่างที่ 1 :   

วันที่ 1 สิงหาคม 2560:  คุณ ก ขายหน่วยลงทุนกองทุน KF-GTECH ที่มีอยู่มูลค่า 500,000 บาท  

วันที่ 5 สิงหาคม 2560:  คุณ ก ซื้อหน่วยลงทุนกองทุน KF-GTECH มูลค่า 800,000 บาท 

วันที่ 31 สิงหาคม 2560:  คุณ ก มียอดคงเหลือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมทั้งส้ิน 2,000,000 หน่วย (รวมเงินลงทุนเดิมที่

มีอยู่ก่อนวันท่ี 1 สิงหาคม และเงินลงทุนสุทธิระหว่างวันที่ 1- 31 สิงหาคม 2560) และไม่มีการขาย

คืนเลยจนถึง 30 พฤศจิกายน 2560 

ดังนั้น คุณ ก จะมีสิทธิรับหน่วยลงทุนกองทุน KF-GTECH มูลค่า 300 บาท จากยอดเงินลงทุนสุทธิ 300,000 บาท ในช่วงการ

จัดรายการส่งเสริมการขาย (ยอดซื้อสุทธิ 800,000 บาท หัก ยอดขายคืนสุทธิ 500,000 บาท) 

ตัวอย่างที่ 2 :   

วันที่ 5 สิงหาคม 2560:  คุณ ข ซื้อหน่วยลงทุนกองทุน KF-GTECH มูลค่า 800,000 บาท 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560:  คุณ ข ขายหน่วยลงทุนกองทุน KF-GTECH ที่ซื้อมาก่อนวันท่ี 1 สิงหาคม จ านวน 10,000 บาท 

ดังนั้น คุณ ข จะไม่มีสิทธิในการรับหน่วยลงทุนกองทุน KF-GTECH ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เนื่องจากคุณ ข มีการขาย

คืนหน่วยลงทุนในช่วงวันที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งถือว่าผิดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย 

3. การซื้อกองทุนผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะไม่ถูกน ามารวมในรายการส่งเสริมการขายนี้  

4. บริษัทฯจะพิจารณายอดเงินลงทุนจากแต่ละบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีบัญชีหน่วยลงทุนกับบริษัทฯ

มากกว่า 1 บัญชี บริษัทฯจะไม่น าหน่วยลงทุนของแต่ละบัญชีไปค านวณรวมเพื่อรับสิทธิส่งเสริมการขายนี้  

5. ยอดรวมการลงทุนที่ต ่ากว่า 100,000 บาท จะไม่ถูกน ามาค านวณเพื่อรับหน่วยลงทุนกองทุนตามรายการส่งเสริมการขายนี้ 

6. กรณีโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าเป็นการโอนไปยังบุคคลเดิมหรือบุคคลอื่น ไม่นับรวมในรายการส่งเสริมการขายนี้  

7. บริษัทฯจะจัดสรรและโอนหน่วยลงทุนกองทุน KF-GTECH ให้แก่ผู้ลงทุนที่ได้รับสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้ภายในวันที่                        

29 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุน KF-GTECH จะถูกค านวณจากราคาหน่วยลงทุนในวันที่ท าการโอน

หน่วยให้แก่ผู้ลงทุน โดยบริษัทฯจะยกเวินค่าธรรมเนียมขาย (Front-end fee) ส าหรับหน่วยลงทุนที่ได้รับจากรายการส่งเสริม

การขายดังกล่าว 

8. บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการรับหน่วยลงทุนกองทุน KF-GTECH เป็นอย่างอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่า รวมถึงเงื่อนไข

ข้อก าหนดของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ 

9. ค่าใช้จ่ายในรายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบทั้งส้ิน ไม่เกี่ยวข้องหรือเรียกเก็บเป็นค่าใช้จ่ายกองทุนแต่อย่างใด 



รายละเอยีด             กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควติี้ (KF-GTECH)      ระดบัความเส่ียง: 7  

นโยบายการลงทุน 
ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ T. Rowe Price Funds SICAV – Global Technology 

Equity Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV  

ดัชนีเปรียบเทียบ 
ดัชนี MSCI AC World Information Technology Index ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับดว้ย

อตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน  

นโยบายป้องกันความเส่ียง

อัตราแลกเปลี่ยน*  

โดยปกติกองทุนจะไม่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน อย่างไรก็ดี กองทนุ

อาจพจิารณาท าสัญญาปอ้งกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยขึ้นอยู่กับดุลยพนิิจ

ของบรษิัทจัดการ  

วันท าการซ้ือขาย ทุกวันท าการ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับประกาศวันหยุดของกองทุนหรอืบริษัทจัดการ  

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล  

วันรับเงินค่าขายคืนหน่วย

ลงทุน 
ภายใน 4 วันนับจากวันท ารายการ (T + 4)  

เงินลงทุนขั้นต ่า 2,000 บาท 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจาก

กองทุน (% ของมูลค่าหน่วย

ลงทุนสุทธิต่อป)ี  

ค่าธรรมเนียมการจัดการ             :      ไม่เกิน 2.14% (เก็บจริง: 0.9630%)  

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์   :      ไม่เกิน 0.17% (เก็บจริง: 0.0321%)  

ค่านายทะเบียน                            :      ไม่เกิน 0.1605% (เก็บจริง: 0.1605%) 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้

ลงทุน (% ของยอดเงินลงทนุ)  

ค่าธรรมเนียมการซื้อ หรอื สับเปลี่ยนเข้า           :  ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: 1.5%) 

ค่าธรรมเนียมการขายคืน หรือ สับเปลี่ยนออก  :   ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ) 

 

ค าเตือน 

1. ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการ

ด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการด าเนินงานในอนาคต  ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน า

เพิ่มเติมก่อนท าการลงทุน 

2. เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดท าขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูลแต่

บริษัทฯมิอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ

เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

3. กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคา

สูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม  ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหมวด

อุตสาหกรรมดังกล่าวเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วย 

4. กองทุนอาจท าสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งอาจ

มีต้นทุนส าหรับการท าธุรกรรมฯ โดยท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และในกรณีที่

ไม่ได้ท าสัญญาป้องกันความเสี่ยงฯ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับ  ผลก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินหรือได้รับเงิน

คืนต ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ 

5. กองทุนไทยและ/หรือกองทุนหลัก อาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

การลงทุน ท าให้กองทุนไทยและ/หรือกองทุนหลัก อาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป  จึงเหมาะสมกับผู้

ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมี

ความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาฯ โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะ

การเงินของผู้ลงทุนเอง 

6. บริษัทจัดการกองทุนอยู่ภายใต้การดูแลของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(ส านักงาน ก.ล.ต.) ส านักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้อนุมัติการจัดตั้งกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ (KF-

GTECH) แต่ไม่ได้รับผิดชอบในการบริหารกองทุนและไม่ได้รับประกันราคาหน่วยลงทุนของกองทุน 
 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรบัหนังสือชี้ชวนไดท้ี่  บริษทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จ ากัด 

โทร 0 2657 5757 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) /ผูส้นับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 


